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สหรัฐฯ มีมตเิก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสินคายางรถยนตจากเกาหลีใต ไตหวัน และไทย 

 
เนื้อหาสาระขาว: เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ

สหรัฐฯ (United States International Trade Commission หรือ USITC) เปดเผยรายงานผลการไตสวนการ
นำเขาสินคายางรถยนตสวนบุคคลและยางรถบรรทุกขนาดเล็กจากเวียดนาม เกาหลีใต ไตหวัน และไทย โดยผล
การตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อไดวา สินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กนำเขาจากเวียดนามไดรับการ
อุดหนุน (Subsidization) จากรัฐบาลจริง ซึ่งสงผลกระทบดานการแขงขันในตลาดตอผูผลิตในสหรัฐฯ นอกจากนี้

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ยังพบวา การนำเขาสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กจากเกาหลีใต ไตหวัน และไทยกอใหเกิดความ
เสียหายอยางสำคัญ (Materially Injured) ตออุตสาหกรรมการผลิตสินคายางรถยนตภายสหรัฐฯ ดวย  

กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ประกาศตอบโตการนำเขาสินคาจากประเทศดังกลาว โดยจะดำเนิน
มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (Antidumping Duty หรือ AD) สินคายางรถยนตและยางรถบรรทุก
ขนาดเล็กนำเขาจากเกาหลีใต ไตหวัน และไทย และจะเรียกเก็บภาษีตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty 
หรือ CVD) สินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กนำเขาจากเวียดนาม 

นอกจากนี ้ รายงานการไตสวนของคณะกรรมาธิการยังระบุวา สินคายางรถยนตและยาง
รถบรรทุกนำเขาจากเวียดนามที่จำหนายในตลาดสหรัฐฯ มีราคาจำหนายในตลาดต่ำกวามูลคายุติธรรม (Fair 
Value) ซ่ึงไมถือวามีมูลและไดรับการลงคะแนนเสียงจากคณะกรรมาธิการวาการกระทำดังกลาวไมเขาขายเปนการ
ทุมตลาด ดังนั้น จึงมีมติใหยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุก
จากเวียดนามท่ีดำเนินการมาตั้งแตเริ่มกระบวนการสอบสวนเม่ือปท่ีแลว 

ท ั ้ งน ี ้  กระทรวงพาณ ิชย สหร ัฐฯ (United States Department of Commerce) ได  เริ่ ม
กระบวนการสืบสวนมูลคาการนำเขาสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กจากเวียดนาม เกาหลีใต ไตหวัน 
และไทยมาตั้งแตกลางป 2563 สืบเนื่องจากการยื่นคำรองโดยสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กสหรัฐฯ (The 
United Steelworkers หรือ USW) ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตใน
สหรัฐฯ (U.S. Tire Plants) ท่ีไดรับผลกระทบจากการนำเขาสินคายางรถยนตจากกลุมประเทศเหลานี้  

โดยกอนหนานี้กลุมสหภาพแรงงานดังกลาวเคยยื่นคำรองกรณีการนำเขาสินคายางรถยนตจากจีน
ตอคณะกรรมาธิการฯ มาแลวในป 2558 โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ไดทำการตรวจสอบและดำเนินการเรียกเก็บภาษีตอบ
โตจีนจนทำใหมูลคาการนำเขาสินคายางรถยนตจากจีนของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากในชวงที่ผานมา ซึ่งการ
ดำเนินการดังกลาวชวยใหผูประกอบการผลิตยางรถยนตภายในสหรัฐฯ สามารถกลับมาแขงขันไดในตลาดและ
กอใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนใน 

ท้ังนี้ หากพิจารณามูลคาการนำเขาสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กของสหรัฐฯ ในป 
2563 พบวา สหรัฐฯ นำเขาสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกมีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ 
(หรือ 310 แสนลานบาท) ในจำนวนดังกลาวมูลคา 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐ (หรือ 136 แสนลานบาท) เปนมูลคา
การนำเขาจาก 4 ประเทศ (เวียดนาม เกาหลีใต ไตหวัน และไทย) หรือคิดเปนรอยละ 44 ของมูลคาการนำเขา
ทั้งหมดของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ขอมูลจากสหภาพแรงงานฯ ยังระบุวา สหรัฐฯ มีปริมาณนำเขาสินคายางรถยนต
และยางรถบรรทุกจากท้ัง 4 ประเทศเพ่ิมข้ึนเปน 85.3 ลานเสนในป 2562 หรือคิดเปนสัดสวนการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 เม่ือเทียบกับปริมาณการนำเขาสินคาในป 2560  
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ในสวนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตและยางรถบรรทุกขนาดเล็กของสหรัฐฯ ในป 
2563 พบวา มีผูประกอบการตั้งกิจการผลิตภายในประเทศท้ังสิ้น 14 ราย โดยสวนใหญตั้งกิจการอยูในเขตสหรัฐฯ 
ตะวันออก และสหรัฐฯ ตะวันออกเฉียงใต ไดแก รัฐอาลาแบมา รัฐอาคันซอ รัฐจอรเจีย รัฐอิลลินอยส รัฐอินเดียนา 
รัฐแคนซัส รัฐมิสซิสซิปป รัฐนิวยอรก รัฐนอรทแคโรไลนา รัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐเซาทแคโรไลนา รัฐ      
เทนแนสซี และรัฐเวอรจิเนีย กอใหเกิดการจางงานภายในประเทศทั้งสิ้นราว 4.1 หมื่นตำแหนง โดยสามารถผลิต
ยางรถยนตไดเปนมูลคาท้ังสิ้น 1.02 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐตอป (หรือ 316 แสนลานบาท) เทียบกับปริมาณความ
ตองการบรโิภคยางรถยนตของสหรัฐฯ ท่ีสูงถึงราว 2.01 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐตอป (หรือ 623 แสนลานบาท) 

บทวิเคราะห: แนวโนมการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสทำใหระบบเศรษฐกิจเริ่มกลับ
เขาสูภาวะปกติ ผูบริโภคในประเทศกลาที่จะจับจายใชสอยมากขึ้น รวมถึงกลุมสินคารถยนตทั้งรถยนตใหมและ
รถยนตใชแลวที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงนับตั้งแตตนปที่ผานมา โดยกลุมสินคายางรถยนตเปนชิ้นสวนยาน
ยนตท่ีมีความสำคัญอยางมาก ผูบริโภคชาวอเมริกันมีความตองการบริโภคเพ่ิมข้ึน โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม 
- เมษายน 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคายางรถยนต (HS Code 4011) เพ่ิมข้ึนเปนมูลคาท้ังสิ้น 4.9 พันลานดอลลาร
สหรัฐ (หรือ 152 แสนลานบาท) หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.61 เมื่อเทียบกับมูลคาการนำเขาในปที่ผานมา 
โดยนำเขาสินคาหลักจากไทย (รอยละ 19.26) แคนาดา (รอยละ 11.47) เม็กซิโก (รอยละ 8.92) จีน (รอยละ 
8.05) และญี่ปุน (รอยละ 7.79) ตามลำดับ 

ในสวนของมูลคาการนำเขาจากไทยนั้น แมวาจะมีมูลคาการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ สูงสุดเปน
อันดับ 1 แตก็มูลคาการสงออกปรับตัวลดลงสวนทางกับแนวโนมตลาดในสหรัฐฯ โดยในระหวางเดือนมกราคม - 
เมษายน 2564 ไทยมีมูลคาการสงออกไปสหรัฐฯ ท้ังสิ้น 944.17 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือ 29,268 ลานบาท) หรือ
ปรับตัวลดลงรอยละ 0.62 เนื่องจากปจจัยดานการแพรระบาดภายในประเทศที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทย รวมถึงการดำเนินมาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสินคาสงออกจากผูประกอบการไทยท่ีมี
สัดสวนสงออกในตลาดสหรัฐฯ ในอัตราสูงซ่ึงเริ่มดำเนินการมาตั้งแตชวงเริ่มตนการไตสวนเม่ือกลางป 2563   

การประกาศผลการไตสวนดังกลาวยอมสงผลกระทบตอผู ประกอบการไทยที ่อยู ในขายถูก
เรียกรองจากสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายชื่อผูประกอบการไทยในบัญชีดังกลาวสวนใหญเปน
ผูประกอบการตางชาติที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เชน บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. 
(ประเทศญี่ปุน) และบริษัท Linglong International Tire (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศจีน) ซ่ึงอาจจะสงผลให
ผูประกอบการเหลานี้พิจารณาชะลอการผลิตในประเทศไทยและยายฐานการผลิตไปยังโรงงานในประเทศเอเชียท่ี
ไมไดรับผลกระทบได เชน อินโดนีเซีย เปนตน และอาจจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและการจางงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตของไทยไดในอนาคต   
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาผูประกอบการไทยจะอยูในขายไดรับผลกระทบจากการดำเนิน
มาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคายางรถยนตและยางรถบรรทุกจากสหรัฐฯ แตหากพิจารณารายละเอียดพบวา 
ผูประกอบการไทยถูกเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม (เกาหลีใต และ
ไตหวัน) ซ่ึงอาจจะยังคงชวยใหสินคาไทยยังสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดไดชั่วคราว  

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบผูบริโภค เชน การทำงานจากที่บานและอีคอมเมิรซ มี
แนวโนมที่จะสงผลกระทบอยางยั่งยืนตออุตสาหกรรมยางรถยนตไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดรถยนตที ่ใช
พลังงานน้ำมันมีแนวโนมจะลดลง และจะมีรถยนตพลังงานไฟฟาเขามาทดแทนในอนาคต เนื่องจากปจจัยดาน
นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันที่ใหความสำคัญกับการใชพลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมการ
ขนสงภายในประเทศและมีแผนท่ีจะลงทุนในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงพลังงานไฟฟาเปนมูลคา
มหาศาลในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกลาวนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการเรงวิจัยและพัฒนาสินคา
กลุมสินคาวัตถุดิบและชิ้นสวนในการผลิตที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย เชน ยางรถยนตสำหรับรถ EV และ
รถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ เปนตน 
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